Altra vegada eix( Pílat defora, i etS'ttiil: «Heu's aquí'que us el trec aquí
defora, perquè conegueu que no trobo en ell cap causa de morí.* (Sortí
Jesús portant la corona d'espines I el vestit de porpra). I els diu: «Heu's
aquí l'home.» Quan el veieren els póntífexs i ministres, cridaven, dient:
«Crucifica'l, crucifica'l. Els diu Pilat: «Preneti-lo vosaltres i crucifiqueu-lo,
perquè jo no trobo causa en ell.> Els Jueus ti respongueren: «Nosaltres
tenim llei, i segons !a llei ha de morir, perquè s'és fet fill de Déu.>
Quan Pilat sentí aquestes.paraules, s' omplí més de temor, i entrà novament dins el Pretori, i digué a Jesús: «D'on ets tu?» Mes Jesús no li
tornà resposta. Aleshores li diu Pilat: «A ml no em contestes? No sabs
que tinc poder per crucificar-te, i poder per deslliurar-te? Respongué
Jesús: «No tindries cap poder sobre mf, sinó t'hagués sigut donat de dalt.
Per això qui m'ha entregat a tu, té major pecat.»
I per ço cercava Pilat com deslliurar-lo. Més els Jueus cridaven, dient:
«Si a aquest deslliures, no ets amic del Cessar perquè tot aquell qui es
fa rei va contra el César.» Pilat, oïdes aquestes paraules, féu treure fora del Pretori a Jesús i s'assegué en son tribunal, en el lloc que es diu
Lithòstrotos, i en hebreu 6àbbatha. I era el dia de la preparació de la
Pasqua, envers I' hora sexta, i diu als Jueus: «Heu's aquí el vostre rei.»
Mes ells cridaven: «Foral foral crucifica'l.» Els diu Pilat: «El vostre rei
crucificaré?» Respongueren els.pontífexs: «No tenim altre rei que el César,»

Funcions religioses de la setmana:
AVUI, a la missa de set, tindrà lloc la devoció de l'exercici del
mes de Sant Josep.
À tes deu, al Monestir, Ofici amb exposició del Santíssim, Processó i Reserva.
À Ics Ires de la tarda, Doctrina pels nois i noies en els llocs de
costum.
À les quatre. Rosari i Via-Crucis amb el cant de les estacions,
reso dels cinc Parenostres a l e s cinc Magues de Jesiís Crucificat i
Sermó que dirà l'eloqüent orador sagrat, Mossèn Lluis Vinas, beneficiat de la Catedral de Vich.
D E M A DXL·LUHS), Festa del Gloriós Patriarca Sant Josep, a les
deu, Ofici Solemne.
À dos quarts de cinc de la tarda. Rosari, Funció del Mes de Sant
Josep i Sermó pel mateix predicador quaresma!.
DIMARTS, a dos quarts de vuit. Missa a Sant Antoni, amb els
Exercicis dels «Tretze Dimarts».
Totes les Misses que's diran en el mateix Dimarts, en totes les
esglésies de la vila seran aplicades en sufragi de l'ànima del Rvnt.
Dr. Lluis Puig i Pujol. (À. C. S.)
DIUMENGE VINENT, a dos quarts de vuil del matí, hi haurà la

Comunió mensual dels exercitants. S'hi convida a tothom. Es
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